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Historicky první 
Ceny města Pros-
tějova byly uděleny 
šesti osobnostem 
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První verze návrhu rozpočtu  
města Prostějova na příští rok 

Miroslav Pišťák,
místostarosta města Prostějova 

První verze návrhu 
rozpočtu města Pro-
stějova pro rok 2007 
vychází ze střednědo-
bého rozpočtového 
výhledu pro roky 2006 
- 2008. Počítá s příjmy 
běžného rozpočtového 
období v objemu 885 

mil. Kč. K těmto příjmům jsou rozpočtovány 
výdaje ve výši 879 mil. Kč. 

V této první verzi se počítá s neinvestičními 
výdaji 757 - 760 mil. Kč. Tuto oblast výdajů  
mimo jiné tvoří finance předběžně určené na 
veřejnou finanční podporu ve výši kolem 18 
milionů korun a 50 milionů korun, které podle 
návrhu mají být rozpočtovou rezervou Rady 
města Prostějova. Předpokládáme-li, že výdaje 
nad koeficient 1 a další výdaje dosáhnou výše 
kolem 25 milionů korun, pak saldo mezi plá-
novanými příjmy a neinvestičními výdaji bude 

vykazovat kladnou hodnotu do 100 milionů 
korun. 

Co to znamená? Pro výdaje na investice by 
tedy bylo k dispozici (bez zapojení finančních 
rezerv města) 100 milionů korun. Je to v porov-
nání s dosavadními investičními výdaji relativně 
málo, ale každý, kdo už má nějaké zkušenosti 
s tvorbou a užitím městského rozpočtu ví, že 
výše uvedenou částku plánovanou jako rozpoč-
tovou rezervu rady, tedy zmíněných 50 milionů 
korun, je možno v průběhu roku zapojit i do 
investičních výdajů. Můžeme tedy v tomto oka-
mžiku hovořit o možných investičních výdajích 
až do výše 150 milionů korun. Připustíme-li, 
že tzv. ostatní investice mohou dosáhnout až 
20 procent celkových investic, pak bychom 
u investic stavebních mohli počítat zhruba se 
120 miliony korun. 

A na tomto místě se opět vrátím k dlouhole-
tým zkušenostem – o této výši výdajů na staveb-
ní investice se určitě bude velmi živě mezi zastu-
piteli diskutovat. Věřím, že nové Zastupitelstvo 
města Prostějova najde shodu na takovém řeše-
ní, které zajistí další rozvoj našeho města.

Společnost Mubea 
rozjíždí novou výro-
bu a přijímá další 
zaměstnance 
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Okružní křižovatka 
Brněnská – Okruž-
ní bude zprovozně-
na do konce letoš-
ního roku 
    strana 3

Důležité informace 
a přehled voleb-
ních okrsků
   strany 3 a 7

Na počátku právě končícího volebního 
období Rada města Prostějova vyslovila 
rozhodnutí pokročit zásadním způsobem 
kupředu při řešení důležitých otázek dal-
šího rozvoje našeho města.

Vy všichni, ke kterým se nyní obracíme 
se zprávou o plnění Programového pro-
hlášení Rady města Prostějova, jste mohli 
po celé čtyři roky sledovat, co všechno 
se v Prostějově podařilo udělat. Podařilo 
se to zásluhou mnoha – radních, členů 
zastupitelstva, pracovníků řady městských 
institucí a podniků i prostějovských obča-
nů – představitelů a členů kulturních, soci-
álních, sportovních a dalších organizací. 
Všem patří velké poděkování. Je to podě-
kování i za kritické hlasy – i ony pomáhají 
hledat řešení problémů.

Když v tomto okamžiku říkáme, že 
mnohé se podařilo, neznamená to, že se 
nechceme hlásit i k tomu, co dosud rea-
lizováno nebylo. Jako příklad uvedeme 
vybudování víceúčelového sportoviště. 

Podíváme-li se, co všechno bylo v  Pro-
stějově za období let 2003 – 2006 vybudo-
váno, co všechno se staví a opravuje, pak 
můžeme konstatovat i ve shodě s ratin-
govými hodnoceními – ano, Prostějov je 
dobře hospodařící a rozvíjející se město.

Ještě jednou děkujeme členům Zastupi-
telstva města Prostějova, kteří odpovědně 
a moudře rozhodovali o dalším rozvoji 
našeho města. 

A naše poděkování právem patří také 
členům bytových družstev, společenství 
vlastníků i jednotlivcům, kteří dokázali 
a dokazují, jak dobře se starají o své domy. 
Především jejich zásluhou je Prostějov 
stále krásnější.

Ing. Jan Tesař, starosta
Miroslav Pišťák, místostarosta
Bc. Alois Mačák, místostarosta
Božena Sekaninová, místostarostka
Mgr. Vlastimil Uchytil, místostarosta
Ing. Pavel Drmola, radní
Ing. Jaroslav Faltýnek, radní
Ing. Radim Fiala, radní
Ing. Zdeněk Peichl, radní
RNDr. Alena Rašková, radní
Mgr. Jiří Snášel, radní

O tom, jaká pozornost a péče 
byla rozvoji  Prostějova věnována, 

svědčí i tato fakta:

4 Od začátku roku 2003 do 30. 6. 
2006 město získalo dotace na stavební 
a jiné investice z různých zdrojů ve výši 
150 milionů korun.  

4 Výše stavebních investic v tomto 
období dosáhla výše 586 milionů korun.

4 Výše veřejné finanční podpory, 
která podstatným způsobem přispě-
la k rozvoji nejrůznějších kulturních, 
sociálních, sportovních i dalších akti-

vit, dosáhla celkové výše kolem 140 
milionů korun.

4 V souladu se zákonem o veřejných 
zakázkách získali prostějovští projektanti, 
řemeslníci a stavební firmy zakázky v cel-
kové výši 360 milionů korun.

4 Do průmyslové zóny přišlo dalších 
10 investorů, kteří vytvořili 320 pracov-
ních míst s výhledem na další růst o něko-
lik set zaměstnanců. Tyto firmy  podnikají 
na více než  50 ha městských pozemků. 

4  O velmi dobrém hospodaření města 
svědčí i výsledky ratingu, který našemu 
městu potvrzuje CRA RATING AGEN-
CY, a.s.:

CRA Rating k 15. 12. 2003 A-/czAa+/
stabilní/czP-1

CRA Rating k 18. 11. 2004 A-/czAa+/
stabilní/czP-1

CRA Rating k   8. 12. 2005 A-/czAa+/
stabilní/czP-1.

Dosažené lokální ratingové hodnocení 
je nejvyšší možné v rámci České repub-
liky, vzhledem k ratingovému hodnocení 
České republiky na mezinárodní úrov-
ni. Tato známka řadí město Prostějov 
k nejlépe hodnoceným municipálním 
subjektům v České republice.  

Končíme naše působení v Radě města 
Prostějova s vědomím, že mnohé bylo 
vykonáno a mnohé je ještě potřeba vyko-
nat. Ohlédneme-li se za uplynulými čtyř-
mi roky, kdy jsme působili v Radě města 
Prostějova, a sečteme-li vše, co se poda-
řilo, můžeme oprávněně konstatovat, že 
na konci volebního období je naše město 
finančně zdravé, nezadlužené, dobře hos-
podařící  s předpoklady pro další rozvoj.

Plnění Programového prohlášení Rady města Prostějova

Rozpočet na rok: Počet zastupitelů, kteří hlasovali
v jednotlivých částech usnesení pro:

2003 29 – 32
2004 23 – 32
2005 27 – 35
2006 33 – 35

Zjednodušení komunikace s úřady, zvý-
šení bezpečnosti ve městě, vzdělávání po 
internetu, videokonference, zpřístupnění 
celé řady informací z regionu a v nepo-

slední řadě bezplatné telefonní hovory 
mezi uživateli sítě. To jsou jen některé 
z výhod, které přinese metropolitní síť 
města Prostějova. To se k jejímu dobu-
dování rozhodlo využít stávající části 
komunikační infrastruktury. Chce pomo-
cí ní propojit městské organizace, policii, 
orgány státní správy, akademické a kultur-
ní instituce, podnikatele a občany. To vše 
s cílem efektivnější a rychlejší komunika-
ce mezi jednotlivými uživateli. 

„Propojení budov umožňuje i propojení 
jednotlivých telefonátů v rámci měst. Tím 
jsou vytvářeny místní telefonní sítě, ve kte-
rých si zúčastnění volají zdarma,“ objasnil 

místostarosta a iniciátor projektu Vlasti-
mil Uchytil jednu z výhod jeho zavedení. 
„Naše školy budou moci nabídnout nové 
způsoby vzdělávání. S úřady bude možné 

komunikovat elektronicky, zvýší se bez-
pečnost, neboť na síť lze napojit kamery 
umístěné na parkovištích, křižovatkách, 
budovách i v různých lokalitách města. 
Tak by bylo možné snímat například nejen 
dění v rizikových lokalitách, ale i doprav-
ní situaci ve městě,“ upřesnil Uchytil. 

Možností, jak využít metropolitní síť, 
je samozřejmě daleko více. Její zavádění 
podporuje i Evropská unie. „Proto vypra-
cujeme projekt, prostřednictvím které-
ho budeme usilovat o získání dotace na 
zavedení metropolitní sítě z evropských 
fondů,“ nastínil možnosti financování pro-
jektu místostarosta Uchytil.

Zajímavá novinka

Metropolitní síť města Prostějova umožní 
bezplatné telefonování mezi jejími uživateli

Místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil:
„Možnosti, jak využít metropolitní síť, jsou nepře-

berné. Její zavádění podporuje i Evropská unie. 
Proto vypracujeme projekt, prostřednictvím které-
ho budeme usilovat o získání dotace z EU.“ 

O stručnou odpověď na tuto  otázku 
jsem požádali místostarostu Bc. Aloise 
Mačáka, který je mimo jiné odpovědný 
za odbor komunálních služeb a také je 
předsedou dozorčí rady Domovní sprá-
vy Prostějov, s. r. o.

Město Prostějov má v současnosti ve 

vlastnictví 1 700 bytů. Již několik roků 
provádíme kontroly nájemníků bydlících 
v městských bytech, a to i  v souvislosti 
s vlastnictvím nemovitostí nebo družs-
tevních bytů. Těmito kontrolami chceme 
především zamezit hrubému porušování 
dobrých mravů nebo případným spekula-
cím s městskými byty. Na základě prová-
děných kontrol a zjištění skutečného stavu 

jsme neprodleně podávali u Okresního 
soudu v Prostějově soudní žaloby a využí-
váme možnosti dané novelou občanského 
zákoníku, která vstoupila v účinnost dne 
31. 3. 2006. Tato novela přináší důležité 
změny do práv a povinností nájemníků. 
Například umožňuje, aby pronajímatel 

mohl vypovědět nájem bytu, aniž by potře-
boval přivolení soudu k výpovědi za před-
pokladu, že má k výpovědi kvalifikovaný 
důvod stanovený v zákoně. Výpovědní 
důvody dle § 711 občanského zákoníku se 
přitom nemění!

Zákon stanoví, jaké náležitosti musí 
obsahovat písemná výpověď doručená 
nájemníkovi:

- výpověď musí být jedině písemná  
a musí být doručena nájemci,

- musí v ní být uveden důvod výpovědi,
- výpovědní lhůta,
- ve výpovědi musí být jednoznačně 

specifikováno, zda nájemci přísluší prá-
vo na bytovou náhradu, a pokud nájemci  
přísluší bytová náhrada, musí výpověď  
obsahovat i závazek pronajímatele zajistit 
nájemci odpovídající bytovou náhradu,

- poučení nájemce o možnosti podat do 
60 dnů žalobu na určení neplatnosti výpo-
vědi.

Kontroly, které provádíme, jsou v sou-
ladu s právními předpisy a budou probíhat 
i nadále. 

Závěrem chci opět zdůraznit, že sluš-
ných nájemníků si velmi vážíme. Na 
druhou stranu u těch nájemníků, kteří si 
neplní svoje povinnosti, jsme povinni 
nekompromisně uplatňovat výkon vlast-
nických práv. 

Vzhledem ke složitosti a obsáhlosti 
uvedené problematiky je možno se  na mě 
obrátit osobně nebo písemně. Požádám  
o uvedení kontaktní adresy z důvodu další 
komunikace.

Ptáte se na:

Kontroly v městských bytech 

Místostarosta Bc. Alois Mačák:
„Chci opět zdůraznit, že slušných nájemníků si 

velmi vážíme. Na druhou stranu u těch, kteří si 
neplní svoje povinnosti, jsme povinni nekompro-
misně uplatňovat výkon vlastnických práv.“ 

O tom, že při hlasování o městském rozpočtu, což je jedno z nejdůležitějších roz-
hodování, které zásadním způsobem ovlivňuje další rozvoj Prostějova, hledala rada 
města maximální shodu členů zastupitelstva, svědčí i přehled hlasování v jednotlivých 
letech:.

Zastupitelstvo města Prostějova 2003-2006 (32 z 35 zastupitelů). Foto: J. Andrýsek

Volby

2006

Dne 27. října se uskuteční na náměstí  
T. G. Masaryka před budovou radni-
ce slavnostní nástup 3. kontingentu 
Armády České republiky po jeho návra-
tu z mezinárodní mise ISAF na území 
Afghánistánu.

Proto budou tento den od 7 do 12 hodin 

uzavřeny nám. T. G. Masaryka, Pern-
štýnské nám., Žižkovo nám. a Krava-
řova ulice  pro veškerou automobilovou 
dopravu. Starosta města Jan Tesař žádá 
majitele obchodů a provozoven v uvede-
ných lokalitách, aby si zajistili zásobování 
mimo uvedenou dobu.          (jg) 

Důležité upozornění

Uzavírka náměstí T. G. Masaryka 

Národní rada zdravotně postižených ČR, Centrum pro zdravotně postižené 
Olomouckého kraje  zve všechny zájemce na seminář 

„Co přináší nový zákon o sociálních službách
 pro uživatele sociálních služeb“.

Cílem semináře je: 
• vysvětlit nový systém poskytování sociálních služeb
• jaké dosavadní sociální dávky zanikají a jaké jsou nově zaváděny
• typy sociálních služeb
• posuzování stupně závislosti pro účely přiznání příspěvku na péči
• uzavírání dohod o poskytnutí sociální služby 
• standardy kvality sociálních služeb
• financování sociálních služeb 
•  kompetence  orgánů státní správy a  samosprávy  v novém systému sociálních 

služeb
• možnosti poradenství uživatelům sociálních služeb v konkrétních situacích

Informativní seminář se uskuteční 16.  listopadu 2006 od 10 do 13 hodin ve 
velkém sále Městského domu Přerov, Kratochvílova 1. Seminář bude lektorsky 

zajištěn za pomoci expertů Národní rady zdravotně postižených.


